СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 12

14.07.2016.
Цена 240 динара

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14),
члана 44. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, и
17/14) и члана 73. став 3 тачка 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник
РС'', бр.80/02...15/2016).
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
је
РЕШЕЊЕ
о лицима овлашћеним за одлагање пореског дуга
I
Овлашћује се Председник општине да
одлучује по захтевима пореских обвезника за
одлагање плаћања дугованог пореза, који припадају
изворним јавним приходима јединица локалне
самоуправе, када се од пореских обвезника захтева
давање средстава обезбеђења наплате у износу већем
од 2.000.000,00 динара.
II
Овлашћује се Начелник општинске управе да
одлучује по захтевима пореских обвезника за
одлагање плаћања дугованог пореза, који припадају
изворним јавним приходима јединица локалне
самоуправе, када се од пореских обвезника захтева
давање средстава обезбеђења наплате у износу од
2.000.000,00 динара.
III
Овлашћује се Начелник Одељења за Локалну
пореску администрацију да одлучује по захтевима
пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог
пореза, који припадају изворним јавним приходима
јединица локалне самоуправе, када се од пореских
обвезника не захтева давање средстава обезбеђења
наплате.

Број 18
Излази по потреби

Образложење
У складу са Законом о пореском поступку и
пореској администрацији (''Сл. гласник РС'',
бр.80/02...15/2016), Правилник о поступању Пореске
управе и пореског обвезника у поступку одлагања
плаћања дугованог пореза на рате (''Сл. гласник РС'',
бр.28/2016), јединица локалне самоуправе општине
Параћин може, у целости или делимично одложити
плаћање пореског дуга за изворне јавне приходе на
рате, али најдуже до 60 месеци. Одлагање плаћања
пореског дуга врши се потписивањем споразума
односно решењем Локалне пореске администрације.
У поступку одлучивања о одлагању плаћања
пореског дуга, од пореског обвезника се захтева
давање средстава обезбеђења наплате која не могу
бити мања од висине пореског дуга чије се плаћање
одлаже.
О одлагању плаћања пореског дуга овлашћују
се напред наведена лица да по испуњавању услова и
у складу са чланом 73. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (''Сл. глсник РС'' бр.
15/2016) и Правилником о поступању Пореске
управе и пореског обвезника у поступку одлагања
плаћања дугованог пореза на рате (''Сл. гласник РС'',
бр.28/2016), врше одлагање плаћања пореског дуга.
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи решење Број: 436-6/2012-01-I од 23.03..2012.
године.
Ово решење објавити у Службеном листу
општине Параћин.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 436-876/2016-01-I од 13.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
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